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বাণী 
 

বফত্র ঈদ-উর-বপতয উরক্ষে আবভ বনউইয়র্ক ভহানগযীক্ষত ফসফাসযত সর্র প্রফাসী 

ফাাংরাক্ষদী বাই মফানক্ষর্ যানাচ্ছি আন্তবযর্ শুক্ষবিা। ঈদ মভাফাযর্। 
 

ভহান আল্লাহয অনুর্ম্পা, েভা, অনুগ্রহ ও জ্নর্ট্ৈ রাক্ষবয রক্ষেৈ দীঘ ক এর্ভাস বসয়াভ সাধনায 

য ঈদ-উর-বপতয বফশ্ব ভুসবরক্ষভয যনৈ এর্ অননৈ উহায। ঈদ শুধ ু আনন্দ উৎসফই নয় এটট্ 

আভাক্ষদয াবন্ত, সহভবভ কতা, ভ্রাতৃত্বক্ষফাধ ও তৈাক্ষগয বো মদয়। যস্পক্ষযয ভক্ষধৈ আনন্দ ও দু:খ বাগাবাবগ 

র্যায ভাধৈক্ষভ আভযা জ্ভত্রী ও সম্প্রীবতয ফন্ধক্ষন আফদ্ধ হই। 
 

মগাট্া বফশ্ব আয র্ক্ষযানা বাইযাক্ষসয সাংক্রভক্ষন বফম কস্ত। এই ভহাভাবযর্াক্ষর আভাক্ষদয স্বাবাবফর্ 

যীফন ফৈফস্থায আভূর বযফতকন ঘক্ষট্ক্ষে। তাই সাযাবফক্ষশ্ব এফাক্ষযয ঈদ উদমাবত হক্ষি অস্বাবাবফর্ 

বযক্ষফক্ষ। এটট্ আভাক্ষদয সর্ক্ষরয যনৈ জ্ধক্ষম কৈয এর্ ভহা যীো। স্থানীয় প্রাসন র্ক্ষযানা বাইযাস 

প্রবতক্ষযাক্ষধ আভাক্ষদযক্ষর্ বনয বনয ঘক্ষয অফস্থান ও বনযাদ সাভাচ্ছযর্ দযূত্ব যো সাংক্রান্ত সুবনবদকষ্ট বদর্-

বনক্ষদকনা প্রদান র্ক্ষযক্ষে। তাই ঈদ-উর-বপতক্ষযয নাভায আদাক্ষয় মর্াববড-১৯ প্রবতক্ষযাধ সাংক্রান্ত 

বনক্ষদকনা মভক্ষন চরায যনৈ আবভ বনউইয়র্ক প্রফাসী সর্র ফাাংরাক্ষদী বাই মফানক্ষদয প্রবত অনুক্ষযাধ 

যানাচ্ছি। 
 

ইক্ষতাভক্ষধৈ মর্াববড-১৯ মযাক্ষগ আক্রান্ত হক্ষয় মম সর্র প্রফাসী বাই-মফাক্ষনযা অর্ার ভৃতয ৈফযণ 

র্ক্ষযক্ষেন আবভ তা াঁক্ষদয বফক্ষদহী আত্মায ভাগবপযাত র্াভনা র্যবে। তা াঁক্ষদয মার্ সন্তপ্ত বযফাক্ষযয প্রবত 

গবীয সভক্ষফদনা জ্ঞান র্যবে। াাাব মাযা এই মযাক্ষগ আক্রান্ত হক্ষয় বচবর্ৎসাধীন যক্ষয়ক্ষেন তাক্ষদয 

দ্রতু সুস্থতায যনৈ আল্লাহয র্াক্ষে মদায়া র্যবে। ভহান েভাীর আল্লাহ মমন র্ক্ষযানা বাইযাক্ষসয 

সাংক্রভক্ষণয হাত মথক্ষর্ আভাক্ষদয সর্রক্ষর্ যো র্ক্ষযন। 
 

আবভ বফত্র ঈদ-উর-বপতয উরক্ষে আল্লাহয বনর্ট্ বপ্রয় ভাতৃবূবভ ফাাংরাক্ষদক্ষয উন্নবত, সভৃচ্ছদ্ধ 

ও র্রৈাণাক্ষথ ক প্রাথ কনা র্যবে। আবভ আার্বয, দৃঢ় ভক্ষনাফর ও জ্ধম কৈ ধাযক্ষণয ভাধৈক্ষভ জ্ফবশ্বর্ এই ভহাভাবয 

র্াটট্ক্ষয় উক্ষে আফাযও আনন্দভূখয ঈদ উদমান র্যক্ষত াযক্ষফা। আল্লাহ আভাক্ষদয াবন্ত ও মসৌভ্রাতৃক্ষত্বয 

ফন্ধনক্ষর্ আযও চ্ছিারী র্রুন।  
 

সর্রক্ষর্ আফাযও ঈদ-উর-বপতক্ষযয শুক্ষবিা। 
 

স্বােবযত/- 

( যাফাফ পাবতভা ) 


